AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 18. 2. do 24. 2. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Výbor
pro
občanské
svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) bude
v úterý 19/2 hlasovat o svém postoji k
financování oblasti migrace a azylu
v letech 2021-2027 prostřednictvím
Fondu pro azyl a migraci, Fondu pro vnitřní
bezpečnost a Fondu pro integrovanou
správu hranic. Výbor dále přijme usnesení
k situaci v oblasti právního státu a boje
proti korupci na Maltě a na Slovensku,
které je výsledkem činnosti pracovní
skupiny ustavené v reakci na nedávné
vraždy místních investigativních novinářů.
Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)

schválí ve stejný den svá doporučení k
zahájení obchodních jednání mezi EU a
USA. Výbor pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) přijme
ve středu 20/2 svůj postoj ke strategii EU
v oblasti dlouhodobého snižování emisí
skleníkových plynů vycházející ze závazků
v rámci Pařížské dohody. Výbor pro
kulturu a vzdělávání (CULT) bude ve stejný
den hlasovat o pozici EP k navrženým
pravidlům pro financování programu
Erasmus
v
období
2021-2027.
Hospodářský a měnový výbor (ECON) se
společně s Rozpočtovým výborem (BUDG)
vyjádří ke zřízení Evropského měnového
fondu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu

spotřebitelů (IMCO) přijme ve čtvrtek 21/2
postoj k návrhu nařízení upravujícímu
požadavky
pro
schvalování
typu
motorových vozidel z hlediska obecné
bezpečnosti a ochrany cestujících.

Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout sdělení k metodě
výpočtu finančních sankcí v případě

rozhodnutí o porušení práva EU některým
z členských států (tzv. infringement).

obsah nedávného sdělení Evropské
komise „Čistá planeta pro všechny“
(viz zde) či dopady procesu evropského
semestru na reálnou ekonomiku. Druhý
den bude věnován oblasti výzkumu. Rada
zhodnotí pokrok při provádění programu
Horizont Evropa (viz zde). V úterý 19/2
proběhne dále zasedání Rady pro obecné
záležitosti (GAC), jenž se bude věnovat
rozpravě o víceletém finančním rámci
na období 2021-2027 či o diskusním
dokumentu „Směřování k udržitelné
Evropě do roku 2030“, který Komise
zveřejnila koncem ledna (viz zde). Ministři
se budou věnovat rovněž přípravě
březnového zasedání Evropské rady (2122/3) a zhodnotí stav řízení podle čl. 7
odst. 1 SEU týkajících se právního státu v
Polsku a dodržování hodnot EU ze strany

Maďarska. Ve dnech 21-22/2 se
v Bukurešti neformálně sejdou ministři
pro zahraniční obchod, kteří prodiskutují
priority rumunského předsednictví v této
oblasti i aktuální výzvy.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 18-19/2 probíhá v Bruselu tzv.
Evropský parlamentní týden 2019
zahrnující Konferenci o evropském
semestru a Meziparlamentní konferenci o
stabilitě, hospodářské koordinaci a správě
v Evropské unii (viz zde). Akce se za PS PČR
účastní delegace ve složení O. Benešík,
R. Maxová, A. Babišová, J. Dolejš,
P. Pustějovský a V. Munzar.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 20/2 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 18/2 se v Bruselu sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC). Ministři diskutovali
o aktuálním dění, mimo jiné o situaci
v Demokratické republice Kongo či o tzv.
dohodě z Prespy. Na programu byla dále
debata o nadcházejících volbách,
reformním procesu a bezpečnostní situaci
na Ukrajině, na níž navázalo jednání
o aktuálním vývoji v Sýrii. Rada rovněž
zhodnotila situaci ve Venezuele a výsledky
prvního zasedání mezinárodní kontaktní
skupiny dne 7/2 (viz zde). Ve dnech 1819/2 se v Bruselu schází také Rada pro
konkurenceschopnost (COMPET). První
den byl věnován oblasti vnitřního trhu a
průmyslu. Ministři prodiskutovali mimo
jiné vliv umělé inteligence na průmysl EU,
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 24-25/2 se v Egyptě uskuteční
první summit EU-Liga arabských států,
který naváže na přípravné ministerské
setkání dne 4/2 v Bruselu (viz zde). Jeho
cílem má být posílení arabsko-evropských
vazeb. V této souvislosti budou lídři obou
celků diskutovat o některých společných
výzvách, jako jsou multilateralismus,
obchod a investice, migrace, bezpečnost či
situace v regionu.
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